
2020 2. marts - Bestyrelsesmøde i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn 

Næste møde GF 23.3.2020 kl. 19-21:30 i Bierummet, Egmont Højskolen, 8300 Odder 
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Tilstede: Jon, Jan, Eva, Dorte, Henrik, Birger og Vagn (ref.) Afbud: 0 

Referat: 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde.  IAB! 

2. Siden sidst 
a. Møde med Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget 25. marts: Jan, Birger, Henrik, evt. Dorte. 

i. Dorte laver opslag på OplevHou om der er borgere i Hou der har haft gener med 
sammenblanding af overfladevand og kloak. 

ii. Fokus på Trafiksikkerheden i Hou. 
b. Blafferbænk i Hou: Hou Fællesforum bevilger 1.000 kr. til en bænk ved Egmont. Vagn! 

c. Hvad kan man som privatperson tillade sig at melde ud offentligt, når man er 
bestyrelsesmedlem i Hou Fællesforum/Lokalråd for Hou og Omegn? 

i. Som privatperson har vi ytringsfrihed. Det anbefales altid at den enkelte pointerer at 
udtalelser gives som privatperson. Vi udtaler os i sober tone. 

d. Byggeri på Alexandraplads 
i. Jon henvender sig til HFE med afklaring af deres misforståelse om, hvem der har 

udtalt sig om byggeriet. 
e. Generalforsamling – dagsorden, dirigent, indkaldelse, beretning og valg. 

i. GF den 23.3.20 på Egmont. Ryan opfordres til at være dirigent. Fokusgrupper og 
OplevHou aflægger kort beretning om årets indsatser. Dorte og Jan er på valg; og 
Birger og Eva stiller op som suppleanter. 

ii. Dorte kontakter Henning Haahr om oplæg til medlemsmødet før GF. 

f. Hvordan støtte café på Hou Havn. Vagn kontakter Adam Folke Sørensen for at få 
oplysninger om muligheder for at få café op at stå i 2020. 

3. Nyt fra fokusgrupperne 
a. Kyst/sti:  Tilskud fra Lokalrådspuljen 40.000 kr. 

b. Havn:  Møde i fokusgruppen og i Følgegruppen for havneprojektet: Formøde 3.3.20 og 
Følgegruppemøde 5.3.20. 

c. Trafik:  Trafiksikkerheds forbedringer i 2020 og 2021. Forventning om, at der i 2021 sker 
forbedring i Hou. Vi afventer afklaring fra OK. 

d. Oplevhou.dk 
e. Velkomst til nye borgere. 40 besøg i 2019, og allerede 7 besøg i 2020. 

f. Grønne områder. 6 Fitness redskaber indkøbt. 20.5.20 er der indvielse. 
4. Økonomi 

a. 140.524 kr. dd. herunder midler til HouSøpark. 
5. Diverse 

a. Vandkvalitetsmålinger foretages ensartet ved alle forsyningsenheder. 
b. Til næste møde: Hvordan støtte til valg af bestyrelse i HOIF? Hjemmeside? 

6. Næste møde 
a. Bestyrelsen møder kl. 18:30. 


